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 مقّدمة -أواًل
 

 اخللفية واألساس املنطقي –ألف

 

اإلعميال   ودعيم لتحسيني األمين الغيذائي والتغذيية     أمير جيوهر     نظيم الزراعية واألغذيية   يف  الرشييد االستثمار  -1

يف حتسيني  ملحوظية  مسياهمة   الرشييد االسيتثمار  يقيّدم  و. األمن الغذائي الوطين يف سياقالتدرجيي للحق يف الغذاء الكايف 

 وتيوفري والضيعيفة،  اجلماعيات املهّمشية   وأعضياء  الصيغرية  ألصحاب احليازات  املستدامة، وخصوصًا سبل كسب العيش

وتعزييز املسياواة االجتماعيية واملسياواة      مبا يسمح باستئصال الفقر، العاملني يف جمال الزراعة واألغذيةجلميع  عمل الئق

أسوء أشكال عمل األطفال، وتعزيز املشاركة االجتماعية واالشيتمالية، وزييادة النميو االقتصياد ،      وحظر، بني اجلنسني

 وبالتالي حتقيق التنمية املستدامة. 

 

والتجيارة   اجملموعة الكاملة من األنشطة يف جمال اإلنتاج، والتجهيز، والتسويق، نظم الزراعة واألغذيةوتشمل  -2

الثيروة  ، واملنتجات الغذائية وغري الغذائيةواالستهالك، والتصرف بالسلع اليت مصدرها الزراعة، مبا يف ذلك بالتجزئة، 

امليدخالت الالزمية والنيواتل الييت     اليت تتضمن تربية األحياء املائيية واحلراجية؛    ، والرعي، ومصايد األمساكاحليوانية

، واألشيخا   املصيلحة جمموعة واسعة من أصيحاب  ذية أيضًا وتشمل نظم األغ. تتأتى عن كّل خطوة من هذه اخلطوات

الييت حتيدث فيهيا هيذه      والطبيعيية  واالقتصيادية والتكنولوجيية   البيئية االجتماعيية والسياسيية    إضافة إىلواملؤسسات، 

  . األنشطة

 

 واستخدامها واستقرارها إليها والوصول األغذية توافر –األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية تتطّلب معاجلة  -3

إىل  نظيم الزراعية واألغذيية   يف  الرشييد االسيتثمار  شيري  وي. نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار يف زيادة ملحوظة  –

ملميوس، موّجيحن حنيو دعيم     غيري  ال، ما قد يتضّمن رأس مال ماد  أو بشر  أو داث أصول منتجة وتكوين رأس ماستح

واردة يف والتغذية والتنمية املستدامة، مبا يف ذلك زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، متاشييًا ميع املبيادئ الي    حتقيق األمن الغذائي 

احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها، مبيا يف ذليك    نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار ستلزم ويهذه الوثيقة. 

الوطين، مبا يتماشى مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسيان  ألمن الغذائي ا يف سياقاإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف 

االضيطالع باالسيتثمار    املصلحةواسعة من أصحاب  جملموعةوصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى ذات الصلة. وميكن 

 . الرشيد

 

النسياء   –ن املزارعون األسريويازات الصغرية، مبن فيهم ونظرًا إىل الدور احليو  الذ  يضطلع بحن أصحاب احل -4

قيدرتهم يف االسيتثمار وأن تكيون    أن تتعيزز  ، من األهمية مبكيان  نظم الزراعة واألغذيةيف جمال االستثمار يف  –والرجال 

االستثمارات ذات األولوية يف أصحاب احلييازات الصيغرية واالسيتثمارات مين قبليهم       الرشيداالستثمار شمل ويمضمونة. 

الييت  احملليية  ك صغار املنتجني واجملّهزين، والرعاة، واحلرفيني، وصياد  األمسياك، واجملتمعيات   ومعهم، مبا يف ذل

ومن أجل تعزيز وضيمان االسيتثمارات الييت     الزراعيون. والعاملون، والسكان األصليني، الغاباتتعتمد بشكل وثيق على 
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أصيحاب   اقيوم بهي  الييت ي  ةالرشييد  اتاالسيتثمار يقوم بها أصحاب احليازات الصغرية أنفسهم، ال بّد مين االريرايف يف   

 .املذكورة يف هذه الوثيقةوفقًا للمبادئ  اوتعزيزه املصلحة اآلخرون

 

هيم مسياهمون رئيسييون يف حتقييق األمين الغيذائي والتغذيية ومسيتثمرون         وجيب أن يتّم اإلقرار بأّن امليزارعني   -5

حنو خا  امليزارع األسيرية الييت تسيتثمر رأس ماهليا اخليا         أساسيون يف القطاع الزراعي، مع األخذ يف االعتبار على

 لتابعة هلا يف أنشطتها الزراعية.واليد العاملة ا

 

دمات قطاعات اخلي ، مثل التكميليةأن ينتل آثارًا مضاعفة للقطاعات  نظم الزراعة واألغذيةوميكن لالستثمار يف  -6

 االسيتثمار دون ومين  يف األمين الغيذائي والتغذيية والتنميية االقتصيادية الشياملة.       ساهمة إضيافية  أو التصنيع؛ وبالتالي م

أو القدرة املدّعمة للحكومة احمللية لتقيديم خيدمات عامية،     األساسيةالبنية واخلدمات، مثل يف املنافع العامة  املصاحب

نظيم الزراعية   سيتمرارية االسيتثمارات يف   غيري أّن ا ممكنية.   نظم الزراعة واألغذيية قد ال تكون العديد من االستثمارات يف 

تعتي   للموارد الطبيعية. ويف الوقت نفسحن، عتمد أيضًا على حسن عمل النظم اإليكولوجية واالستخدام املستدام ت واألغذية

االستثمار بنجاح األخذ بنهل مشولي مين  ، فيما يعين نظم منتجة للزراعة واألغذية مهمةقيمة السالمة والصحة يف توليد 

احرتام املساواة بني اجلنسني،  الرشيداالستثمار تطّلب ويالعامة الشاملة. البيئة والصحة وحيث صحة اإلنسان واحليوان 

 موثوقة ومتسقة وشفافة.  وأنظمةقانونًا ويستلزم والسن وعدم التمييز 

 

قيمية   العاملي اليت أعّدتها جلنة األمن الغذائي نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار وتوّفر املبادئ املتعّلقة ب -7

ية العامليية وآليية التطبييق.    سيؤول املومتعدد أصحاب املصلحة حيّفزه توافق يف اآلراء، يعّزز  مشوليمضافة من خالل نهل 

 ة الييت حتيرتم احلقيوق وسيبل    الرشيدالزراعية مبادئ االستثمارات األطر املوّجهة القائمة مثل وتأخذ املبادئ يف االعتبار 

منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وميؤمتر األميم    من كّل العيش واملوارد اليت قام بإعدادها كسب

ييازة  ة حلالرشييد بشيأن احلوكمية   اخلطويف التوجيهية الطوعية ترتكز على اليت و املتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي

اإلعميال   بشيأن  األراضي ومصايد األمساك والغابيات يف سيياق األمين الغيذائي اليوطين، واخلطيويف التوجيهيية الطوعيية        

 . األمن الغذائي الوطينيف سياق التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف 

 

وأكتوبرتتشيرين   2112قامت جمموعة عمل مفتوحة العضوية بصياغة املبادئ بني شيهر أكتوبرتتشيرين األول   و -8

وميارستآذار   2113وتستند املبادئ إىل عملية شياملة مين املشياورات عقيدت بيني نوفم تتشيرين الثياني         .2114األول 

وقد عقدت مشاورات وحلقات عمل إقليمية يف أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا الشمالية وآسييا واحمليي     .2114

معلومات مسرتجعة وردت مين   أيضًاوتتضمن املبادئ  بحر الكارييب، والشرق األدنى.اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة ال

نظميات غيري   املكومات ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع امليدني و احلوقد شاركت يف املشاورات  خالل مشاورة إلكرتونية.

اخلرييية اخلاصية، ومؤسسيات    ث الزراعية الدولية، ومجعيات القطاع اخلا  واملؤسسيات  وكومية، ومؤسسات البحاحل

 .  مالية دولية وإقليمية
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أكتوبرتتشيرين األول   15يف  احلادية واألربعني املنعقيدة يف دورتها  ئوقد أقّرت جلنة األمن الغائي العاملي املباد -9

2114. 

 

 اهلدف -باء

 

األمين الغيذائي    حتقييق  الييت تسياهم يف   نظيم الزراعية واألغذيية   يف  الرشيداالستثمار هو تشجيع  هدف املبادئ -11

 . األمن الغذائي الوطين يف سياقاإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف  بالتالي وتدعم ،والتغذية

 

 الغاية -جيم

 

 تسعى هذه الوثيقة إىل:   -11
 

 مسؤواًل؛ استثمارًا  نظم الزراعة واألغذيةمعاجلة العناصر اجلوهرية اليت جتعل االستثمار يف  (1)

نظيم  يف  الرشييد عليى صيعيد االسيتثمار     همومسيؤوليات  هيم أدوارو األساسييني حتديد هوية أصحاب املصيلحة   (2)

 ؛الزراعة واألغذية

مين خيالل حتدييد     نظم الزراعة واألغذيةيف مجيع أصحاب املصلحة املنخرطني  أنشطةإطار لتوجيحن ك العمل (3)

، واحلمايية مين   سيبل كسيب العييش   جيدًا، وحتسيني    اليالزم  الرشيداالستثمار  عّززتاملبادئ اليت ميكن أن 

 املخاطر اليت تهدد األمن الغذائي والتغذية واحلّد منها. 

 

 الطبيعة والنطاق -دال

 

 املبادئ طوعية وغري ملزمة.  -12

 

 وتطبيقها مبا يتوافق مع االلتزامات القائمة املعمول بها مبوجب القانون الوطين واليدولي،  املبادئ جيب تفسري -13

وال جيب تأوييل أ    مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية اليت تنص عليها الصكوك اإلقليمية والدولية النافذة.

بند من بنود املبادئ على أنحن حيد أو يقوض أ  التزامات قانونيية ضضيع هليا أيية دولية مين اليدول مبوجيب القيانون          

 . الدولي

 

 للنظم القانونية الوطنية ومؤسساتها. وفقًاينبغي تفسري املبادئ وتطبيقها و -14

 

، ميع التسيليم باليدور اخليا  ألصيحاب      عامليياً إّن هذه املبادئ عاملية النطاق وقد صيغت لتكون قابلة للتطبيق  -15

رين، يف معاجلية األمين   يف مجيع أحناء العامل، باالشرتاك مع أصيحاب املصيلحة اآلخي    واحتياجاتهم احليازات الصغرية

مين   نظم الزراعة واألغذيةعلى مجيع القطاعات ومجيع مراحل وهي مصممة لكي تكون قابلة للتطبيق  الغذائي والتغذية.
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االستثمارات وهيكليها   طبيعة، اليت ضتلف حبسب املعنينيألصحاب املصلحة  ةالوسائل املالئمة واألدوار احملددخالل 

 ذلك حبسب السياق الوطين. ونوعها، وك

 

 املستهدفون املستخدمون -هاء

 

أو املسيتفيدين منهيا أو    نظيم الزراعية واألغذيية   صلحة املعنييني باالسيتثمارات يف   تتوجحن املبادئ إىل أصحاب امل -16

 :  من هذه املبادئ بالدرجة األوىل فيشملون املستخدمونأما  املتأثرين بها.
 

 الدول؛ )أ(

 ؛  احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليميةاملنظمات  )ب(

 مؤسسات التمويل واجلهات املاحنة واملؤسسات والصناديق؛   )ج(

 ؛ واجلامعات ومنظمات اإلرشاد منظمات البحث )د( 

 أصحاب احليازات الصغرية ومنظماتهم؛   )هي(

 مشاريع األعمال مبا يف ذلك املزارعون؛ (و)

 منظمات اجملتمع املدني؛ (ز)

 العمال ومنظماتهم؛ )ح(

 اجملتمعات احمللية؛ (يف)

 منظمات املستهلكني. ( )

 

 املبادئ -ثانيًا

 

لألمن الغذائي والتغذية. ويساهم كّل من هذه املبادئ يف حتقييق   األوجحنتوّضح املبادئ الطبيعة املتكاملة متعددة  -17

ولكن قد  تكميليةاملبادئ هذه و. الزراعة واألغذيةنظم يف  الرشيداالستثمار األمن الغذائي والتغذية، وهي تصف باإلمجال 

بواسيطتها كيّل    نجيز ُيال يكون كّل مبدأ ذا صلة بكّل استثمار. وحيّدد النص حتت كّل مبدأ اإلجيراءات الييت ميكين أن    

قد ال تكون كذلك يف حياالت أخيرى،   مبدأ. ويف بعض احلاالت، قد تكون مجيع اإلجراءات الزمة لتحقيق املبدأ، بينما 

وجيب حتديد اإلجراءات لتحقيق املبدأ من قبيل كيّل صياحب مصيلحة مبيا يتماشيى ميع دوره        حبسب السياق احملّدد. 

 هذه الوثيقة.  كما هو مبّين يفومسؤولياتحن 

 

 اإلطار املفاهيمي

 

لوصييول امليياد  واالقتصيياد  يتحقييق األميين الغييذائي عنييدما يتمتييع كييل النيياس ويف مجيييع األوقييات بفيير  ا  -18

يياة موفيورة   حلواالجتماعي إىل الغذاء الكايف واملأمون واملغذ  الذ  يفي باحتياجاتهم الغذائية ويناسب أذواقهم الغذائيية  
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ويعتي  البعيد    ستخدام.االأما األبعاد األساسية األربعة لألمن الغذائي فهي التوافر والوصول واالستقرار و النشايف والصحة.

 التغذو  جزءًا ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي. 

 

 : نظم الزراعة واألغذيةة يف الرشيدلالستثمارات تقوم املبادئ على الوثائق التالية املتفق عليها كأساس ( لفأ) -19
 

ديسم تكانون األول  11اعتمدتحن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  (1)

 وغريه من معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة للدول األطراف املعنية؛ 1948

اعتمده مؤمتر العمل الدولي  -إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل  (2)

 ؛1998يف يونيوتحزيران 

األمن الغذائي  يف سياقاإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف التوجيهية الطوعية بشأن  اخلطويف (3)

 ؛2114اعتمدتها منظمة األغذية والزراعة يف عام  -الوطين 

 اعتمدتحن اجلمعية العامة لألمم املتحدة -األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  إعالن (4)

 ؛2117سبتم تأيلول  7يف 

أيدها جملس حقوق اإلنسان لدى األمم  -التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  اخلطويف (5)

يف عام  املبادئ التوجيهية العشرة لالتفاق العاملي لألمم املتحدةو 2111املتحدة يف يونيوتحزيران 

 ؛ 2111

حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق  سؤولةاملالتوجيهية الطوعية لإلدارة  اخلطويف (6)

 ؛ 2112اعتمدتها جلنة األمن الغذائي العاملي يف مايوتأيار  -األمن الغذائي الوطين 

مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي  لضمان استدامةالتوجيهية الطوعية اخلطويف  (7)

يف يونيوتحزيران والثالثني  احلاديةيف دورتها ايد األمساك اعتمدتها جلنة مص -والقضاء على الفقر 

 ؛ 2114

 ؛ العاملي للجنة األمن الغذائي االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية اإلطار (8)

يف  بالبيئة والتنمية عالن ريو بشأن البيئة والتنمية، الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعينإ (9)

 ؛ 1992يونيوتحزيران 

مؤمتر األمم اعتمده  –لتنمية املستدامة "املستقبل الذ  نريد" لؤمتر األمم املتحدة ملوثيقة النتائل و (11)

 . 2112يف يونيوتحزيران  املتحدة للتنمية املستدامة

 

 تعت  الوثائق التالية، امللزمة فق  لألطراف املعنية بها، ذات صلة أيضًا باملبادئ:   )باء(
 
 ؛ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (1)

 خ؛تغري املنابشأن األمم املتحدة اإلطارية  اتفاقية (2)

 د؛ الفسا كافحةاألمم املتحدة ملاتفاقية  (3)

 .اتفاقات منظمة التجارة العاملية متعددة األطراف ذات الصلة (4)
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 املسيؤولة ليإلدارة  من اخلطويف التوجيهية الطوعيية   املنبثقة املبادئ مع مبادئ التنفيذتتسق القيم الشاملة لتنفيذ  -21

 الكّليي الينهل  : الكرامية اإلنسيانية، وعيدم التميييز، واإلنصياف والعدالية، واملسياواة بيني اجلنسيني، و         حليازة األراضي

االسيتثمار  رتم والتحسني املستمر. وينبغي أن حيي ة، واملستدام، واملشاورة واملشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، واملساءل

عاجل اآلثار املضادة حلقيوق اإلنسيان. وجييب أن تضيمن احلمايية مين       وأن ي ينتهكهالآلخرين وأال  حقوق اإلنسان الرشيد

 والضرر البيئي.  املشروعةاحليازة انتزاع حقوق 

 

 : املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية3املبدأ 

 

اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء بالتزامات الدول يف ما يتعّلق  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار دعم ي -21

ساهم وياحرتام حقوق اإلنسان. املستهدفني من أجل  املستخدمنيمجيع ومسؤولية األمن الغذائي الوطين،  يف سياقالكايف 

عليى صيعيد    للفئات األكثير ضيعفاً  قيق األمن الغذائي والتغذية، ال سّيما يف حت نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار 

 ، ويف استئصال الفقر من خالل: ةأو العاملي ةأو اإلقليمي ةأو الوطني ةاحمللي ياتاألسر وعلى املستو
 

 الناحية الثقافيةمن  واملقبولةتنّوعة املغذية واملأمونة واملغذية أللزيادة اإلنتاج واإلنتاجية املستدامني  (1)

 ؛ من الغذاء واملهدر الفاقدواحلّد من 

وتأو من  نظم الزراعة واألغذيةحتسني املداخيل واحلّد من الفقر، مبا يف ذلك من خالل املشاركة يف  (2)

 خالل حتسني القدرة على إنتاج األغذية لالستهالك الذاتي ولآلخرين؛ 

عزيز اإلنصاف والشفافية والفعالية وعمل األسواق، مع األخذ يف االعتبار على حنو خا  مصاحل ت (3)

 نظم الزراعة واألغذيةذات الصلة، وزيادة قدرة  األساسيةأصحاب احليازات الصغرية، وحتسني البنية 

 على املقاومة؛ 

والطاقة والتكنولوجيا  رف الصحيوالصتعزيز استخدام األغذية من خالل الوصول إىل املياه النظيفة  (4)

املأمونة  األطعمة إعداد، مبا يف ذلك كيفية التثقيفورعاية األطفال والرعاية الصحية واحلصول على 

 احلفاظ عليها. تقدميها وواملغذية و

 

 واستئصال الفقر والشاملة: املساهمة يف التنمية االقتصادية املستدامة 4املبدأ 

 

يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة والشياملة واستئصيال الفقير     نظم الزراعة واألغذيةتساهم االستثمارات يف  -22

 من خالل:
 

يف جمال الزراعة واألغذية، كما هو  العاملنياحرتام املبادئ األساسية واحلقوق يف العمل، ال سّيما حقوق  (1)

 الدولية؛  حمّدد يف االتفاقات األساسية ملنظمة العمل

دعم التنفيذ الفّعال ملعايري دولية أخرى متصلة بالعمل، حيثما ينطبق ذلك، مع إيالء اهتمام خا   (2)

 وحظر أسوء أشكال عمل األطفال؛  األغذية الزراعيةقطاع بللمعايري ذات الصلة 
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خلق فر  عمل جديدة وتعزيز العمل الالئق من خالل حتسني ظروف العمل والسالمة والصحة املهنية  (3)

 ؛ الوظيفيالتقّدم  من أجلوتأو التدريب  الكافيةواألجور املعيشية 

 فر  إقامة املشاريع، وتوليد قيمة مشرتكة من خالل عقود عادلة وقابلة للتنفيذ، وتعزيز الدخلحتسني  (4)

سواء أكان ذلك على مستوى املزرعة أم بالنسبة إىل أصحاب  ،ملتساو  إىل فر  السوقوالوصول ا

 املصلحة يف بداية السلسلة ونهايتها؛ 

تنمية الريفية، وحتسني تغطية احلماية االجتماعية وتوفري املنافع العامة واخلدمات مثل اليف  املساهمة (5)

السوق وتعزيز املؤسسات  وأداء األساسيةوالبنية  والتمويلالقدرات  وتنمية التثقيفالبحوث والصحة و

 الريفية؛ 

دعم تنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية إىل متكني وحتسني قدرات املوارد البشرية ألصحاب املصلحة  (6)

ون األسريون، نساًء ورجااًل، ومنظماتهم، وتعزيز يازات الصغرية، مبن فيهم املزارعأصحاب احل ال سّيما

 ؛  حسب االقتضاءإىل املوارد واملدخالت،  صوهلمو

من أجل حتسني إىل أعلى حّد أوجحن التآزر  لزيادةتعزيز التنسيق والتعاون بشكل أك  وإقامة الشراكات  (7)

 ؛ سبل كسب العيش

 تعزيز األمنايف املستدامة لالستهالك واإلنتاج من أجل حتقيق التنمية املستدامة. (8)

 

 متكني املرأةاملساواة بني اجلنسني و: تعزيز 1املبدأ 

 

 من خالل:  ،متكني املرأةاملساواة بني اجلنسني و نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار عّزز ي -23
 

 ،والقيود املفروضة عليهمبأوضاعهم، واحتياجاتهم، ضمان معاملة مجيع األشخا  بعدل، واإلقرار  (1)

 ؛ املرأةعلى التوالي، وبالدور احليو  الذ  تضطلع بحن 

 على أساس اجلنس؛ احلقوق تدابري واملمارسات اليت متّيز أو تنتهك إلغاء مجيع ال (2)

، واملوارد الطبيعية، املنتجةاألراضي للنساء ووصوهلّن املتساو  إىل حبقوق احليازة املتساوية النهوض  (3)

وحتكمهّن بها؛ وتعزيز الوصول إىل خدمات اإلرشاد واخلدمات  اجيةاإلنتواملدخالت، واألدوات 

 والتدريب واألسواق واملعلومات؛  التثقيفاالستشارية واملالية و

يف الشراكات وصنع  للمرأة اهلادفةلتعزيز املشاركة هل وتدابري وعمليات مبتكرة وتأو استباقية اعتماد ُن (4)

 املنصف للمنافع.  والتقاسمالقرار وأدوار القيادة 
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 : إشراك الشباب ومتكينهم2املبدأ 

 

 من خالل:  وميّكنهم،الشباب  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار  يشرك -24
 

اإلرشاد واخلدمات و اإلنتاجيةواملدخالت واألدوات املوارد الطبيعية املنتجة ووصوهلم إىل األراضي  تعزيز (1)

 يف صنع القرار؛  واملشاركةاالستشارية واملالية والتثقيف والتدريب واألسواق واملعلومات 

الوصول إىل  فر  يادة قدراتهم وتأوللشباب من أجل ز التوجيحنوبرامل  التثقيفوالتدريب املالئم  توفري (2)

 وتعزيز مساهمتهم يف التنمية احمللية؛  إقامة املشاريع العمل الالئق وفر 

 جلذبتقليدية ال باملعارف املقرتنةوالتكنولوجيات اجلديدة،  الوصول إىل االبتكارفر  تعزيز التنمية و (3)

 . نظم الزراعة واألغذيةيف  التحسني من حمّركاتيكونوا  كيالشباب ومتكينهم 

 

 والغابات والوصول إىل املياه: احرتام حيازة األراضي ومصايد األمساك 5املبدأ 

 

ومصايد األمسياك والغابيات    لألراضي املشروعةحقوق احليازة  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار رتم حي -25

  استخدامات املياه القائمة واحملتملة مبا يتماشى مع:  وكذلك 
 

حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن  املسؤولةلإلدارة التوجيهية الطوعية  اخلطويف (1)

 إمنا ليس على سبيل احلصر.  بصورة خاصة، 12الفصل  ،الغذائي الوطين

مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي  لضمان استدامةالتوجيهية الطوعية اخلطويف  (2)

 . والقضاء على الفقر

 

 واحلّد من خماطر الكوارث القدرة على الصمودبصورة مستدامة وزيادة  الطبيعية وإدارتها: صون املوارد 6أ املبد

 

ويزييد مين   ، بشيكل مسيتدام   وييديرها املوارد الطبيعيية   حيافظ  على نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار  -26

 من خماطر الكوارث من خالل:  وحيد القدرة على الصمود
 

منع اآلثار السلبية على اهلواء واألراضي والرتبة واملياه والغابات والتنّوع البيولوجي واحلّد منها  (1)

 حيثما تدعو احلاجة؛  وعالجها

دعم التنّوع البيولوجي واملوارد الوراثية وصونها، مبا يف ذلك املوارد الوراثية احمللية، واملساهمة يف  (2)

وظائف النظام اإليكولوجي وخدماتحن، ويف هذا الصدد اإلقرار بالدور الذ  يضطلع بحن السكان  دجتدي

 األصليون واجملتمعات احمللية؛ 

يف اإلنتاج وعمليات ما بعد احلصاد وتعزيز فعالية اإلنتاج، واستدامة االستهالك  الفاقد واملهدراحلّد من  (3)

 ؛ ت الثانويةاملنتجاواالستخدام املنتل للنفايات وتأو 
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واملوائل الداعمة وسبل كسب العيش ذات الصلة، ال سّيما أصحاب  نظم الزراعة واألغذيةزيادة قدرة  (4)

 ؛ فاحليازات الصغرية، على الصمود أمام آثار تغّير املناخ من خالل تدابري التكّي

 ؛ و القضاء عليهاات االحتباس احلرار  وتأخلفض انبعاثات غاز، حسب االقتضاءاضاذ تدابري،  (5)

من خالل نهل خمتلفة مبا يف ذلك التقليدية والعلمية مع أفضل املمارسات والتكنولوجيات  املعارف دمل (6)

 . من مجلة أمور أخرىاإليكولوجية والتكثيف املستدام  -النهل الزراعية 

 

 التقليدية ودعم التنّوع واالبتكار واملعارف: احرتام الرتاث الثقايف 7املبدأ 

 

دعم التنيّوع مبيا يف ذليك    التقليدية ويي  واملعارفالرتاث الثقايف  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار رتم حي -27

 التنّوع الوراثي واالبتكار من خالل: 
 

واملمارسات؛ واإلقرار التقليدية، واملهارات  املعارف، مبا يف ذلك ونظمحن احرتام مواقع الرتاث الثقايف (1)

 ؛ نظم الزراعة واألغذيةواجملتمعات احمللية يف األصليني بدور السكان 

اإلقرار مبساهمات املزارعني، ال سّيما أصحاب احليازات الصغرية، يف مجيع أقاليم العامل، خاصة تلك  (2)

مبا فيها البذور؛ مبوجب  املوجودة يف مراكز املنشأ والتنّوع، يف صون وحتسني وإتاحة املوارد الوراثية

القانون الوطين ووفقًا للمعاهدات الدولية النافذة، احرتام حقوقهم للحفاظ على هذه املوارد واستخدامها 

 ؛ املرّبنيوتبادهلا وبيعها واإلقرار مبصاحل 

 االستخدام التجار تعزيز التبادل العادل واملنصف للمنافع املتأتية عن االستخدام، مبا يف ذلك  (3)

وفقًا و ،على حنو متبادلبناء على شرويف متفق عليها لألغذية والزراعة واستخدام املوارد الوراثية 

املنضمة إىل هذه املعاهدات. وجيب القيام بذلك  على األطرافللمعاهدات الدولية، حيثما ينطبق ذلك 

حقوق السكان األصليني  ضمن النظم النافذة للوصول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مع احرتام

 واجملتمعات احمللية مبوجب القانون الوطين؛ 

العلوم الزراعية والغذائية املكّيفة حمليًا، وتعزيز تطبيق واستخدام التكنولوجيات واملمارسات املبتكرة و (4)

، مبا يف ذلك ألصحاب احليازات تطوير وكذلك نقل التكنولوجيا على النحو املتفق عليحنث والوالبح

 لصغرية.  ا

 

 : تعزيز النظم املأمونة والصحية للزراعة واألغذية1املبدأ 

 

 السالمة والصحة من خالل:  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار عّزز ي -28
 

 األغذية واملنتجات الزراعية وجودتها وقيمتها التغذوية؛  منتجات تعزيز سالمة (1)

عليى   وسيالمتحن  تاجية وجودة املنتلاإلن من أجل زيادة النباتيةصحة ال، وورفاهها اتدعم صحة احليوان (2)

 مستدام؛ حنو
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اإلنتاج، واحلّد مين املخياطر احملتملية عليى      كفاءةإدارة املدخالت واملخرجات الزراعية لتعزيز حتسني  (3)

 املخاطر املهنية؛ البيئة والنبات، وصحة احليوان واإلنسان، مبا يف ذلك 

، مبيا يف ذليك تعزييز    نظم الزراعية واألغذيية  على الصحة العامة واحلّد منها على مستوى إدارة املخاطر  (4)

وامليوارد   األساسيية ملراقبية سيالمة األغذيية، ميع البنيية       عليى العليوم  االسرتاتيجيات والي امل القائمية   

 الداعمة؛ 

جيودة األغذيية    بشأن القائمة على ال اهني تعزيز التوعية، واملعرفة، والتواصل، يف ما يتعّلق باملعلومات (5)

تعزييز القيدرات عليى مسيتوى نظيام الزراعية       ، ميا ييؤد  إىل   وسالمتها والتغذية وقضايا الصحة العامية 

  واألغذية الكامل، ال سّيما ألصحاب احليازات الصغرية؛  

نّوعية واملقبولية مين الناحيية     املأمونية واملغذيية واملت  خيار املستهلك من خالل تعزيز توافر األغذية متكني  (6)

الثقافية والوصول إليها، وهي األغذية اليت تفهم يف سياق هذه الوثيقة على أّنها توافق طلب املسيتهلكني  

 . ذلك ينطبق حيثماالفرد  واجلماعي وتفضيالتهم، مبا يتماشى مع القانون الوطين والدولي 

 

 والشفافيةإدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلم تتسم بالشمول : 9املبدأ 

 

الوطنيية والسياسيات العامية، وأن تيدمل      بيالقوانني  نظم الزراعة واألغذيية يف  الرشيداالستثمار لتزم جيب أن ي -29

 ، املتاحة للجميع من خالل: التظّلمصنع القرار وآليات آليات والشاملة والشفافة احلوكمة هياكل وعمليات 
 

 فساد؛ ال وتطبيقحن بعيدًا عناحرتام سيادة القانون  (1)

وميكين الوصيول   وفقًا للقانون النافذ، بصورة شاملة ومنصفة وشفافة  ادل معلومات ذات صلة باالستثمارتب (2)

 االستثمار؛  ةيف مجيع مراحل دور إليها بسهولة

واحلصول على دعمهم قبيل   بصورة مباشرة أثرون بالقرارات االستثماريةالتعامل مع األطراف الذين قد يت (3)

بهيدف  ازين القيوى القيائم   اضاذ القرارات واالستجابة ملساهماتهم، مع األخيذ يف االعتبيار اخيتالل ميو    

عمليات صنع القرار يف  لألفراد واجملموعاتاملشاركة النشطة واحلرة والفعالة واهلادفة واملستنرية حتقيق 

 حليازة األراضي؛  املسؤولةلإلدارة اخلطويف التوجيهية الطوعية مبا يتماشى مع  ،الصلةذات 

 االتمثيليية للحصيول عليى موافقتهي     هامؤسسيات من خيالل   الشعوب األصليةالتشاور الفّعال واهلادف مع  (4)

، األصيلية بالشيعوب  احلرة، واملسبقة، واملستنرية، حسب ما ينّص عليحن إعالن األميم املتحيدة اخليا     

 ومفاهيمها؛   ل دولةّكل حمددة ومع إيالء االعتبار الواجب ملواقف

ألكثر ضعفًا لألشخا  ا عات خاصةزانتعزيز الوصول إىل آليات شفافة وفعالة للوساطة والتظّلم وتسوية امل (5)

 وتهميشًا؛  

خالل النيزاع وبعيده لتحقييق املشياركة      احليازة املشروعةحقوق ذ خطوات الحرتام حقوق اإلنسان واضا (6)

نظيم الزراعية   االسيتثمارات يف  بيف عمليات صينع القيرار ذات الصيلة    احلرة والفعالة واهلادفة واملستنرية 

مع مجيع األطراف املتأثرة باالستثمارات، مبا يف ذلك املزارعون، مبا يتسق مع القانون اليدولي   واألغذية
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التوجيهيية الطوعيية   النافذ، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، ووفقًا للخطيويف  

 .حليازة األراضي املسؤولةلإلدارة 

 

 اآلثار وتعزيز املساءلة: تقييم ومعاجلة 31املبدأ 

 

والبيئيية  آليات لتقييم ومعاجلة اآلثار االقتصادية واالجتماعية  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار شمل ي -31

وامل أخيرى، وحييرتم حقيوق اإلنسيان،     والثقافية، مع مراعاة أصحاب احليازات الصغرية واجلنسانية والسن من بني ع

 من خالل:  األكثر ضعفًا ، خاصة املعنينيأصحاب املصلحة لدى كّل جهة فاعلة، جلميع ساءلة املعّزز وي
 

أصحاب املصلحة  اتوإشراك جمموع ،تطبيق آليات تتيح تقييمات مستقلة وشفافة لآلثار احملتملة (1)

 املعنيني، وال سّيما األكثر ضعفًا؛  

 ؛ وقياس اآلثار للرصد خطويف األساس بيانات ومؤشرات حتديد (2)

 ؛ باالستثماراملضي قدمًا ومعاجلتها، مبا يف ذلك خيار عدم آلثار السلبية احملتملة ا ملنعحتديد التدابري  (3)

 تقييم التغيريات بانتظام وإبالغ النتائل إىل أصحاب املصلحة؛ (4)

للقانون عدم االمتثال  أويف حالة اآلثار السلبية وتأو تعويضية مالئمة وفّعالة  تنفيذ إجراءات عالجية (5)

 . االلتزامات التعاقدية أو الوطين

 

 ومسؤولياتهم أدوار أصحاب املصلحة -ثالثًا

 

اليت تساهم يف حتقيق األمن الغيذائي والتغذيية، والييت     نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيديشّكل تعزيز االستثمار  -31

ية اجلماعيية جلمييع أصيحاب    سيؤول امل ،سياق األمين الغيذائي اليوطين    اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يفتدعم 

املصلحة. ويتعّين على مجيع أصحاب املصلحة تعزيز هذه املبادئ، ودعمها واستخدامها، وفقًا الحتياجياتهم الفرديية أو   

 اجلماعية ووالياتهم وقدراتهم والسياقات الوطنية ذات الصلة على التوالي. 

 

 الدول

 

والوفياء بالتزاماتهيا وفقيًا للصيكوك     األمن الغيذائي والتغذيية،    لتحقيقالرئيسية ة يسؤولامل تقع على عاتق الدول -32

؛ واحيرتام حقيوق اإلنسيان    يف سيياق األمين الغيذائي اليوطين     اإلعمال التدرجيي للحق يف الغيذاء الكيايف  الدولية املتصلة ب

يف أراضييها   نواملقيمي  ناملسيتثمرو  بأن حييرتم توقعات واضحة الدول تضع  أنينبغي و .ومحايتها وتنفيذها جلميع األفراد

   . مقضائية، حقوق اإلنسان يف عملياتهوتأو ضمن واليتها ال
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 نظم الزراعة واألغذيية يف  الرشيدتضمن الدول، قدر اإلمكان، أن تكون اإلجراءات املتعّلقة باالستثمار  ينبغي أن -33

والقيانون اليدولي، واالتفاقيات     اليوطين  القيانون سواء داخل أراضيها أو خارجها، متسقة مع االلتزامات القائمة مبوجب 

ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية الدولية املتصلة بالتجارة واالستثمار، 

 ،وينبغي للدول احلفاظ على حّيز سياسي حملي كاٍف من أجل الوفاء بالتزاماتها يف جميال حقيوق اإلنسيان     املعمول بها.

لدى سعيها إىل حتقيق أهداف السياسة املتصلة باألعمال التجارية مع دول أو مؤسسات جتارية أخرى، مثال مين خيالل   

 ى مع املبادئ اإلرشادية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.مبا يتماش، املعاهدات أو العقود االستثمارية

 

مصياحلها احلمائيية   عّزز يأمام التجارة أو مقّنعة حواجز  مبا قد يضع جيب أن حتجم الدول عن تطبيق املبادئ -34

 . أو مبا ميّكنها من فرض سياساتها اخلاصة على الدول األخرى

 

وينبغي أن تطّبق الدول املبادئ كجزء من جهودها الشاملة ملعاجلية األمين الغيذائي والتغذيية داخيل أراضييها.        -35

، عنيد  كمسيتقرة وطويلية األميد لألمين الغيذائي والتغذيية، مبيا يف ذلي        شّجع الدول على صياغة اسرتاتيجيات وطنيية  وُت

 احلّد األدنيى للحمايية االجتماعيية وشيبكات األميان، حلمايية      اسرتاتيجيات ونظم احلماية االجتماعية، مثل االقتضاء، 

 يف جمال الزراعة واألغذية.  نالعاملو مبا يف ذلكاألكثر ضعفًا  األشخا 

 

وفقيًا  ، نظيم الزراعية واألغذيية   يف  الرشييد ريد يف تعزيز ومتكني البيئية املؤاتيية لالسيتثمار    فتضطلع الدول بدور  -36

 والسياسية عنيد االقتضياء، نظيرًا إىل وظيفتهيا احمليددة يف جميال التشيريع        السرتاتيجياتها التنموية الوطنيية واإلقليميية   

والتنظيميي  والقيانوني  املستوى السياسي على تعزيز بيئة مؤاتية على ع الدول واإلدارة العامة وتوفري املنافع العامة. وتشّج

مبا يضمن معاملة عادلية ومنصيفة جلمييع     الرشيداالستثمار  لتعزيز ضمانات كافية عند االقتضاء،، مبا يف ذلك املؤسسيو

البيئية   أسياس  قيوم يو، مع األخذ يف االعتبار االحتياجات واملصاحل احمليددة ألصيحاب احلييازات الصيغرية.     املستثمرين

نظم اتية على التماسك واالتساق وإمكانية التنبؤ على مستوى السياسيات والقيوانني واألنظمية يف اجملياالت املتعلقية بي      وامل

من خالل التخطيي  والتنسييق املتعيدد  القطاعيات واملشيرتكني      ن زيادة تعزيز االتساق والتماسك وميك .الزراعة واألغذية

اتساق السياسات فيما خيص املعامالت احمللية واألجنبية على حدٍ  سيواء و كافية أنيواع أصيحاب     وميكن تناول  .بينها

 :املصلحة، من خالل
 

، مبيا يف ذليك   تطبيق املبادئ من خالل وضع السياسات والقوانني واألنظمة الشفافة واملستقرة أو تكييفها (1)

 من خالل آليات الرصد واملساءلة، عند االقتضاء؛ 

املتعلقية   السياسيات يف سياسات وتأو عمليات صينع   ألصحاب املصلحة املعنينياجملدية شاركة امل يزتعز (2)

تعيددة  م شياملة ومنصيفة   عين طرييق إنشياء منصيات     ، مبيا يف ذليك  نظم الزراعة واألغذيية باالستثمار يف 

 أصحاب املصلحة والقطاعات؛

 ؛ تعزيز التنسيق والدعم على مستويات حكومية خمتلفة (3)

واألجهيزة احلكوميية ذات الصيلة مين دون      تعزيز الوصول إىل املعلومات واخلدمات واحلوافز، وامليوارد،  (4)

 ؛ متييز
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حل املنازعات بطرق غيري متييزيية   أجل من  واآلليات امللزمة قانونًااألجهزة القضائية واإلدارية احملايدة  (5)

يف التوقييت املناسيب ومبيا يراعيي قضيايا      وشفافة وسهلة البلوغ، وبسعر مقبول و وعادلة ومنصفة فعالةو

 ؛  املساواة بني اجلنسني

 داخل حدود الوالية الوطنية.  اعتماد العناية الواجبة (6)

 

لعاملني يف جمال الزراعة واألغذية، مبا يتماشى ليتعّين على الدول أن تتخذ تدابري ملعاجلة مجيع حقوق العمل  -37

يف إطار حوار اجتماعي مع منظماتهم وأصحاب العمل على التيوالي، عنيد صيياغة    ة املعمول بها ويمع معايري العمل الدول

قوانني العمل وتطبيقها. وجيب أن تسعى الدول إىل وضع أطر سياسية وقانونية ومؤسسيية تعيّزز املسياواة بيني اجلنسيني      

 من املشاركة يف فر  االستثمار واالستفادة منها.  والرجل تمكني املرأةل

 

، مبيا  نظم الزراعة واألغذيية يف  الرشيدللدول دور رئيسي يف توفري املنافع العامة واخلدمات الضرورية لالستثمار  -38

ة األطفيال  والصحة والتغذية وخيدمات رعايي   التثقيفث والتطوير ووالطاقة واحلماية البيئية والبح البنية التحتيةيف ذلك 

، ال سّيما يف املناطق الريفية. وتشّجع على ضمان الوصول إىل هذه اخلدمات بصورة شاملة وغري من بني مجلة أمور أخرى

 متييزية.

 

مبيا ذليك اسيتثمارات     - االستثمارات اليت يقوم بها أصحاب احلييازات الصيغرية   للدول دور رئيسي يف متكني -39

 ستكماهلا، ومتكينهم من االستثمار بشكل مسؤول من خالل: او هاودعم -املزارعني األسريني 
 

والقيود املفروضة عليهم، بصورة مراعيية   احليازات الصغرية، نساء ورجااًل، معاجلة احتياجات أصحاب (1)

تنميية   معاجلية  السياسيات والقيوانني واألنظمية واالسيرتاتيجيات الراميية إىل     للمساواة بني اجلنسيني يف  

املدخالت واخليدمات االستشيارية واملاليية، مبيا فيهيا التيأمني        القدرات، من خالل حتسني الوصول إىل

 ؛ األساسية يةالبنوخدمات اإلرشاد والتدريب و التثقيفو

امليدخالت والتكنولوجييات الييت مين شيأنها حتسيني سيالمة إنتياج أصيحاب           الوصيول إىل تعزيز فر   (2)

 ؛ حسب االقتضاء، تحن واستدامتحن وتنوعحناحليازات الصغرية وجود

تسهيل فر  وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل اخليدمات العامية واملنيافع املتأتيية مين السياسيات        (3)

، عليى  حسيب االقتضياء  إنشياء سيجالت ألصيحاب احلييازات الصيغرية،      وال امل العامة، مين خيالل   

 املستويني الوطين واإلقليمي؛ 

اإلجيراءات  تشجيع فر  الوصول إىل السوق ومشاركة أصحاب احلييازات الصيغرية مين خيالل تبسيي        (4)

 اإلدارية واحلر  على منع املمارسات غري العادلة؛  

 تطوير األسواق لالقتصادات الريفية. دعم  (5)
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 للدول دور رئيسي يف: -41
 

، والتدريب وتطوير القدرات للمؤسسيات الصيغرية واملتوسيطة احلجيم     التثقيفحتسني فر  الوصول إىل  (1)

والتعاونيات، واجلمعيات، ومنظمات املزارعني واملنتجني، لتمكينهم من االنضمام إىل اتفاقات واالررايف 

  مع جهات فاعلة أخرى يف السوق؛  

صيية ألصييحاب احليييازات االبتكييارات اخلاتعزيييز التكنولوجيييات واملمارسييات املبتكييرة، مبييا يف ذلييك   (2)

من خالل زيادة التوعية واملساعدة التقنية، وتبادل املهارات بني املزارعني، وكيذلك نقيل    الصغرية، مثاًل

 احمللية أو الوطنية أو الدولية؛ التكنولوجيا على النحو املتفق عليحن بني األفراد، واألطراف

الشراكات بني القطاعني العيام واخليا ،   يف ذلك  مناذج العمل والشراكات الشفافة والشاملة، مبا تعزيز (3)

 لتعزيز التنمية املستدامة. 

 

مبيا يتماشيى ميع املبيادئ،      ها التوعويية شّجع الدول على تطبيق سياساتها املتعّلقة باملشرتيات واسيرتاتيجيات ُت -41

ن والشيركات الصيغرية، يف الوصيول إىل العطياءات     املزارعون األسريو مبا يف ذلكيازات الصغرية، وعلى دعم أصحاب احل

على املستوى احمللي، وفقًا ، أن تنظر يف إمكانية التوريد حسب االقتضاءويف هذا السياق، ميكن للدول، واملشاركة فيها. 

 لالتفاقات الدولية متعددة األطراف أو الثنائية كما يطّبق على األطراف املنضمة إىل هذه االتفاقات.

 

ة، عليهيا أن حتير  عليى أن    ظي سيطر عليها أو تدعمها بصورة ملحوثما متلك الدولة مشاريع جتارية أو توحي -42

 مع املبادئ.  سلوكها متسقًاكون ي

 

ميع   حسيب االقتضياء  شجع الدول، بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، ال سّيما األكثر ضيعفًا، و وُت -43

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، على إنشاء نظم للرصد والتقييم واإلبالغ بهدف:
 

 قياس آثار االستثمار يف نظم الزراعة واألغذية ومعاجلة اآلثار السلبية؛ (1)

 تقييم كفاءة وفعالية القوانني والسياسات والقواعد ومعاجلة أ  ثغرة ذات صلة باملبادئ؛ (2)

 واضحة إىل أصحاب املصلحة حول الرصد وإجراءات رفع التقارير. تقديم إرشادات (3)

 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية 

 

يف  الرشييد للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية دور رئيسي لالضطالع بحن يف جمال تعزيز االسيتثمار   -44

ميع اليدول األعضياء     وأطرهيا أن تدمل هذه املبيادئ ضيمن سياسياتها    شّجع على ُت القيام بذلك،ب. ونظم الزراعة واألغذية

وال امل والبحوث وأنشطة التوعية واملساعدة التقنية وبناء القدرات. وجيب أن تتخذ التدابري املناسيبة حبييث ال ييؤد     

ميات احلكوميية الدوليية    املنظشيجع  . وُتاملشيروعة  احلييازة قيوق  ن إىل انتهاكيات حلقيوق اإلنسيان وحل   دعمها للمسيتثمري 
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لتشّكل أرضية لتبيادل اخلي ات املتعّلقية باالسيتثمار الزراعيي       العاملي على دعم جلنة األمن الغذائي واملنظمات اإلقليمية

 . الرشيد

 

 مؤسسات التمويل واجلهات املاحنة واملؤسسات والصناديق

 

تطبيق املبادئ عند صيياغة سياسياتها    علىمجيع مؤسسات التمويل وكيانات التمويل األخرى وجير  تشجيع  -45

وينبغي أن تتخذ التمويل املشرتك مع شركاء آخرين. يف القطرية و حافظات االستثماراملتعلقة بالقروض واملنح، وتشخيص 

دعمها للمستثمرين إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان وحلقوق احليازة املشروعة، ويتماشى مع تدابري مناسبة حبيث ال يؤد  

ويتيح التمويل أن تضطلع هذه املؤسسات مبوقف نافذ فريد من نوعحن ميكنها من خالليحن التواصيل ميع جمموعية     ادئ. املب

جيير   و. واسعة من أصحاب املصلحة بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم و اإلجراءات اليت يتخذونها، لتيسيري تنفييذ املبيادئ   

يف الزراعة، وال سّيما وضع حلول وضع آليات مالية مبتكرة وأدوات تأمني لدعم االستثمار  على املاليةاملؤسسات تشجيع 

 . اليت تشتمل على منظور إمنائي طويل األجلن، ون األسريواملزارع مبا يف ذلكازات الصغرية، مالئمة ألصحاب احلي

 

 واجلامعات ومنظمات اإلرشاد منظمات البحث

 

واجلامعيات واألكادميييات ومراكيز التيدريب الزراعيي ومنظميات وتأو بيرامل         ثمنظمات البحجيب أن تشّدد  -46

وتتنياول االبتكيار اليالزم لزييادة     وتنميية املهيارات،    ،تبيادل املعيارف   ، وتسّهلاملبادئ يف سياساتهااإلرشاد على إدماج 

وقد يشمل ذلك جمموعة من األدوار مبا يف ذلك مساهمات أصحاب احليازات الصغرية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 

، وتقيديم املشيورة للحكوميات بشيأن إصيالح      األعميال حتديد اآلثار، واختبار املمارسات امليدانيية والتكنولوجييا ومنياذج    

 . ودعميًا لألمين الغيذائي   نظم الزراعية واألغذيية  السياسة العامية أو تقيدميها إىل املسيتثمرين بشيأن املمارسيات املتعلقية بي       

إجراء حبوث تشاركية تساهم يف نظم اإلنتياج واالسيتهالك    على واألوسايف األكادميية منظمات البحثوتشجع والتغذية، 

 املستدامة.

 

 أصحاب احليازات الصغرية ومنظماتهم

 

املسيتثمرين الرئيسييني يف    ،رجيااًل ونسياءً   ،ناملزارعيون األسيريو   مبا يف ذلكيعت  أصحاب احليازات الصغرية  -47

. وينبغيي أن يطّبيق أصيحاب احلييازات الصيغرية      واملسيتدامة ويضطلعون بدور حيو  يف نظم األغذية املتنّوعة  ،زراعتهم

 والشباب، من خالل: متكني املرأةاملساواة بني اجلنسني وومنظماتهم املبادئ، مع إيالء اهتمام خا  لتعزيز 
 

عملياتهم واستخدام املوارد الطبيعيية بصيورة مسيتدامة     يف واملداخيل، وتوفري قيمة مضافةاإلنتاجية زيادة  (1)

 وفعالة، حيثما أمكن؛  

 ؛قدرتهم على الصمود تعزيز (2)



CFS 2014/41/4 Rev.1 18 

 

تعزيز اآلثار اإلجيابية إىل حّد أقصى وتفياد  اآلثيار   وظروفهم، من أجل  بسياقاتهمإدارة املخاطر املتعلقة  (3)

  ة؛الغذائي والتغذيالسلبية على األمن 

  السياسات وال امل وعمليات الرصد على مجيع املستويات؛يف  املشاركة (4)

 االمتثال للقوانني واألنظمة الوطنية والتصّرف مع العناية الواجبة للحؤول دون انتهاك حقوق اإلنسان.  (5)

 

ن ومنظمياتهم، قيدرات اليذين    يواملزارعيون األسير   مبيا يف ذليك  ييازات الصيغرية،   جيب أن يعيّزز أصيحاب احل   -48

خالل حتسني الوصيول إىل امليدخالت وخيدمات اإلرشياد واخليدمات االستشيارية       ميثلونهم لالستثمار بشكل مسؤول من 

 . ، والتدريب، والوصول إىل األسواقالتثقيفواملالية و

 

يتبعييوا األدوار ميكيين أن يكييون املزارعييون ميين أصييحاب احليييازات الصييغرية أو مشيياريع جتارييية وجيييب أن   -49

 يف القسم التالي. تأو يات احملددة يف هذا القسم وسؤولاملو

 

 املزارعون املشاريع التجارية مبا يف ذلك

 

أن تطبق املبادئ ميع الرتكييز عليى التخفييف مين       نظم الزراعة واألغذيةبعنية امليتعّين على املشاريع التجارية  -51

املخاطر وإدارتها من أجل تعزيز اآلثار اإلجيابية إىل حّد أقصى وتفاد  اآلثار السلبية على األمن الغذائي والتغذيية، مبيا   

ألنظمية  مسيؤولية االمتثيال للقيوانني وا   . وتقع على عاتق املشياريع التجاريية   يتماشى مع ظروفها والسياقات اخلاصة بها

 الوطنية وأ  قانون دولي معمول بحن، والتصّرف مع العناية الواجبة للحؤول دون انتهاك حقوق اإلنسان.

 

على تيوفري املعلوميات إىل أصيحاب املصيلحة اآلخيرين       نظم الزراعة واألغذيةشّجع املشاريع التجارية املعنية بُت -51

ودعيم  ، ضمان معيامالت منصيفة وشيفافة   وات جديدة، يببأ  ترت االررايف، وإجراء العناية الواجبة قبل والتواصل معهم

حقوق احلييازة املشيروعة وفقيًا للخطيويف     املشاريع التجارية وجيب أن حترتم . اجلهود الرامية إىل تتبع سلسلة اإلمدادات

، وجيوز أن تستخدم جمموعية مين منياذج العميل الشياملة.      حليازة األراضي ةالرشيداحلوكمة التوجيهية الطوعية بشأن 

هم ييد املسيتهلكني باملعلوميات وتثقييف    جتار التجزئة واملوزعون وموردو املدخالت واملسوقون على تزوويشجَّع اجملهزون و

عنيية  وتشيجَّع الشيركات امل  . المة ومحايية املسيتهلك  للسي  األنظمية الوطنيية  بشأن استدامة املنتجات واخلدمات واحيرتام  

واملقبولة من الناحية الثقافية  واملأمونة واملغذية واملتنّوعة املتوازنة األغذيةبتسويق املنتجات الغذائية على تعزيز استهالك 

اشيى ميع   تفهم يف سياق هذه الوثيقة على أّنها توافق طلب املسيتهلكني الفيرد  واجلمياعي وتفضييالتهم، مبيا يتم     واليت 

 . االقتضاءحسب القانون الوطين والدولي و

 

ميكيين أن يكييون املزارعييون ميين أصييحاب احليييازات الصييغرية أو مشيياريع جتارييية وجيييب أن يتبعييوا األدوار   -52

 يف القسم السابق. تأو يات احملددة يف هذا القسم واملسؤولو
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 منظمات اجملتمع املدني

 

إدماجهيا يف   عليى  وتشيجع  ،املبيادئ  يية نظم الزراعية واألغذ جيب أن تطّبق منظمات اجملتمع املدني املعنية بي  -53

كما تشّجع على تأييد االستخدام املالئم للمبادئ، وعلى أن تكون حمّفزة للشيفافية واملسياءلة، وأن    ها وبراجمها.سياسات

 عليى منظمات اجملتمع امليدني أيضيًا   تشجع وتساعد يف بناء القدرات بهدف املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 

 الرشيديف مجيع مراحل االستثمار الستخدام املبادئ، وكذلك لرصد آثار االستثمار التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين 

 وتقييمها.  نظم الزراعة واألغذيةعلى 

 

 العمال ومنظماتهم

 

العميل الالئيق   يضطلعون بدور رئيسي يف تعزيز فالعمال ومنظماتهم حيو .  نظم الزراعة واألغذيةدور العمال يف  -54

املساهمة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق تنميية اقتصيادية مسيتدامة وشياملة. كميا ييؤدون دورًا بيال          يف وتطبيقحن، وبالتالي

تطبييق املبيادئ يف االسيتثمارات يف    األهمية يف االررايف يف حوار اجتماعي مع مجيع أصحاب املصلحة اآلخيرين لتعزييز   

 زيز إدماج املبادئ يف القوانني والسياسات الوطنية.، ويف تعنظم الزراعة واألغذية

 

 احمللية اجملتمعات

 

، ضعفًاألكثر مباشرة باالستثمارات، والفئات ا املتأثرة والشرائح ،والشعوب األصلية شجَّع اجملتمعات احملليةُت -55

يف مجييع   والتواصل معهمعلى املشاركة بنشايف مع أصحاب املصلحة اآلخرين  ،نظم الزراعة واألغذيةلني يف وأولئك العام

  قوقهم واحرتامها كما يرد يف املبادئ. حبتثمارات لتعزيز التوعية جوانب ومراحل االس

 

 منظمات املستهلكني

 

 هيذه املبيادئ  بشيأن   وتثقييفهم  نيقد تساهم منظمات املستهلكني يف تطبيق املبادئ عن طرييق إحاطية املسيتهلك    -56

 .  ستثمارات اليت حترتمهاوتشجيع اال

 

 األدوار املشرتكة

 

املبادئ يف صفوف اجلهيات الييت متثليها عليى املسيتويات      هذه نشر دعم  شجَّع مجيع أصحاب املصلحة علىُي -57

 احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية.
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واملعلوميات وإدارتهيا وتوزيعهيا مبيا يف ذليك       دور يف حتسني مجيع البيانيات  يضطلع مجيع أصحاب املصلحة ب -58

األدلة ذات القيدرة  العلوم و والبيانات املستندة إىل التحليالتتشّكل و. حتسني مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس

نظيم  والبنية األساسية للتحليل، جزءًا ال يتجزأ من عملية حتديد أهداف التيدخالت مين أجيل تعزييز اسيتدامة      الداعمة 

 . واملساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية الزراعة واألغذية

 

بالقوانني املعمول بها والشرويف  أن يلتزموا ،ويتعّين على مجيع أصحاب املصلحة الذين ي مون اتفاقات أو عقود -59

لغات ووثائق واضيحة ومتسيقة وشيفافة،    . وجيب أن حتّدد العقود اليت تستخدم واألحكام املتفق عليها على حنو متبادل

كميا  . عليى العقيود وإلغائهيا   حقوق مجيع األطراف وواجباتها وأ  شرويف متفق عليها على حنو متبادل إلعادة التفياوض  

، وأن تكيون قائمية عليى املنيافع املتبادلية لألطيراف، وأن       األطراف املتعاقيدة أن تضمن العقود التوازن بني مصاحل ينبغي 

إييالء اعتبيار خيا     ، يطلب من األطراف املتعاقيدة  لمبادئ. وعند التفاوض مع أصحاب احليازات الصغريةتوضع وفقًا ل

مين  مبيادئ األميم املتحيدة     عليى  االطالعلوضع أصحاب احليازات الصغرية واحتياجاتهم. واألطراف املتعاقدة مدعوة إىل 

  . يةاملسؤولأجل وضع عقود تتسم ب

 

 امن أجل دعم وصيوهل  للمرأةجلميع أصحاب املصلحة دور يف تعزيز املساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصاد   -61

 وإىل املنافع املتأتية من االستثمارات الزراعية.  اإلنتاجيةإىل املوارد 

 

وتنسيق جهيودهم، بهيدف منيع     القدرة على الصمودجيب أن يضطلع مجيع أصحاب املصلحة بدورهم يف بناء  -61

دعم الشيرائح   إىل وهم مدعوونوالنزاعات أو االستجابة هلا.  ،مبا يف ذلك األزمات املمتدة ،الصدمات والكوارث واألزمات

األكثر ضعفًا، ومحاية االستثمارات القائمة، وتعزيز االستثمار اهلادف يف جمال األمن الغيذائي والتغذيية، وفقيًا للمبيادئ     

 . األمن الغذائي على املستوى الوطين يف سياقاإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف بالدول يف ما يتعّلق  والتزامات

 

واسيتخدامها، وأن تيدجمها يف عمليها     ز عمليية تعمييم املبيادئ   أن تعّز يويتعّين على جلنة األمن الغذائي العامل -62

وجيب أن تشيّكل جلنية األمين الغيذائي     اجلار  يف جمال الرصد، من خالل االعتماد قدر اإلمكان على اآلليات القائمة. 

يف ما يتعّليق بتطبييق هيذه املبيادئ،     بعضهم بعضًا  منتدى يتيح لكل أصحاب املصلحة املعنيني التعلم من جتاربالعاملي 

 . ة املبادئ وفعاليتها وأثرها على األمن الغذائي والتغذيةوتقييم أهمي


